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إجمالي قيمة رأس المال الجريء 
في االستثمارات ذات األثر 

اإليجابي

$444m
إجمالي معامالت رأس المال 
الجريء في االستثمارات ذات 

األثر اإليجابي 

403

7%
   من إجمالي استثمارات رأس 
المال الجريء في المنطقة   

14%
معدل النمو السنوي المركب 

إلجمالي استثمارات رأس المال 
الجريء في المنطقة خالل 

الخمس سنوات الماضية

16%
من جميع معامالت رأس 

المال الجريء في المنطقة

نسبة معدل النمو السنوي المركب 
لالستثمارات ذات األثر اإليجابي خالل 

الخمس سنوات الماضية      

15%

ملخص االستثمار ذي األثر اإليجابي باألرقام | 2016 - الربع الثالث 2021
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’’

مقتطفات للجهات الرئيسية المعنية 

أنه  وأوضحت  األخرى،  واالستثمارية  االقتصادية  الشراكت  على  تفوقها  المستدام  واالقتصادي  االجتماعي  األثر  ذات  الخاصة  و  العامة  الشراكت  أثبتت  الوقت،  مرور  مع 
تنحصر  ال  حيث  المجتمع،  إيجابي على  وتغيير  أثر  تحدث  التي  التكنولوجيا  بدور شراكت  الاكفي  الوعي  تعزيز  المنطقة من خالل  االستثمار في  الممكن دعم مستقبل  من 
أهمية تلك الشراكت الناشئة بمجرد اعتبارها استثمارات مربحة ذات عوائد مالية عالية فحسب  . إن مستقبل التكنولوجيا مرهون بالشراكت التي تنتهز أعمالها في إفادة 
المالية  الخدمات  إيجابية في قطاعات مختلفة مثل  ُتقدم مساهماٍت  التي  المستثمرين بتخصيص رؤوس أموالهم للمشاريع  المزيد من  أن نشهد قيام  المجتمع، ونتوقع 

المجتمعية. المساواة  العمل ومبادات  التي توفر فرص  الصحية والتعليم والمجاالت  والرعاية 

نور سويد  |  المؤسس والشريك العام, صندوق جلوبال فنتشرز لالستثمار

لقد بدأت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في قيادة حركة إقليمية متاكتفة لجعل المبادرات ذات األثر اإليجابي محورًا رئيسيًا للك القطاعات في منظومة ريادة األعمال. 
في نفس الوقت، تزايدت رغبة رواد األعمال في االستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لحل بعض المشالك االجتماعية والبيئية األكثر إلحاحًا في المنطقة. وفي المملكة العربية 
السعودية، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الملكي ولي العهد األمير محمد بن سلمان، وبتشجيع من االلتزامات البيئية للجهات الفاعلة الوطنية الرئيسية مثل صندوق 
االستثمارات العامة، أدركت شراكت رأس المال الجريء اليوم الحاجة لتشجيع المزيد من رواد االعمال على ابتاكر حلول رقمية تسهل من وصول الناس للخدمات الصحية واالجتماعية، 
وتساهم في حماية البيئة من أجل األجيال القادمة. يسعدنا في مركز واعد أن نقدم لكم هذا التقرير عن استثمارات رأس المال الجريء ذات األثر اإليجابي في المنطقة، والذي 

يوفر بيانات مباشرة وقابلة للقياس حول األداء االجتماعي والبيئي الحالي للك من الشراكت الناشئة واالستثمارات اإلقليمية الرائدة.

فهد العيدي  |  المدير اإلداري, مركز أرامكو السعودية لريادة األعمال -  واعد

لقد حّفزت جائحة فيروس كوفيد - 19 تسريع وتيرة تنفيذ بنود الحوكمة االجتماعية والبيئية في منظومة ريادة األعمال حيث أصبح االنتعاش االقتصادي بواسطة النمو العادل 
جزءًا ال يتجزأ من النمو المستدام للسوق االستثماري، ال سيما في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، كما أدرك مؤسسو الشراكت الناشئة أهمية 
جعل المسؤولية االجتماعية والبيئية جوهرًا ألدائها االقتصادي باعتبارها الطريقة الوحيدة لتسريع عجلة ريادة األعمال في المنطقة. نعلم أنه مازال هناك طريق طويل الكتمال 
واتضاح أدوات القياس الفعلية للتأثير اإليجابي، ولكن مع تطور هذه المقاييس عالميًا، علينا أن نعزز جهودنا للتأكد من تقديم الدعم الالزم للشراكت الناشئة الرائدة والساعية 

لترك أثر إيجابي على المجتمع.

قصي السيف  |  الرئيس التنفيذي, جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة

عندما تقع كوارث عالمية مثل جائحة كوفيد - 19، فإنها تساهم بطريقة ما في تحقيق بعض التوازن االقتصادي واالجتماعي في العالم، لكن أّدت هذه الجائحة إلى تفاقم 
سوق  فنتشر  »مجموعة  أطلقنا   ،2020 عام  في  المالي.  الدعم  لتلقي  الُملحة  والبيئة  والتعليم  العامة  الصحة  قطاعات  في  الملحة  الحاجة  عن  وكشفت  الحالية  المشالك 
لالستثمار الواعي« لتكون منصة تثقيفية تجمع رواد األعمال في المنطقة، وبرنامج »المستثمر الواعي« بالتعاون مع مسرعة األعمال »ستارت إيه دي« من جامعة نيويورك 
أبوظبي، والتي جمعت زمالء من تخصصاٍت مهنية متنوعة من أجل منح رأس المال االستثماري أهدافًا أسمى والسعي إلحداث تغيير إيجابي في منظومة ريادة األعمال. يجب أن 

تكون جميع القطاعات مستعدة لتبني الحلول المستقبلية المستدامة بنفس قدر حاجة الشراكت الناشئة لتلقي الدعم الالزم من مختلف األطراف المعنية.

سونيا ويمولر  |  الشريك المؤسس, صندوق فينتشر سوق

في العام الماضي، تم تخصيص أكثر من 715 مليار دوالر على مستوى العالم في االستثمارات ذات األثر اإليجابي، والذي ُيمثل زيادة ضخمة عن النسبة المسجلة للعام 2019 
البالغة نحو 502 مليار دوالر باإلجمال. وعلى الرغم من أننا نجد النسبة األكبر من تلك االستثمارات في الواليات المتحدة وكندا وأفريقيا جنوب الصحراء، إال أن مختلف المستثمرين 
والشراكت الناشئة في السعودية ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أصبحت تبحث اليوم عن طرق للمشاركة بمعدٍل أكبر في هذا المجال. يفخر مركز واعد بكونه الراعي 
الرسمي  للدفعة الثانية من برنامج “زمالة المستثمر الواعي” بالتعاون مع جامعة نيويورك في أبوظبي وصندوق فنتشر سوق االستثماري، والذي يأخذ مجموعة مختارة من 
المستثمرين والخبراء المحليين في رحلة مكثفة حول االستثمار المستدام. تعكس هذه المبادرات االهتمام اإلقليمي المتزايد باالنضمام إلى التوجه العالمي نحو االستثمار ذي 

األثر اإليجابي في المجاالت االجتماعية والبيئية.  

سلمان جفري  |  الرئيس التنفيذي لالستثمار, مركز أرامكو السعودية لريادة األعمال  -  واعد
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 نؤمن في شركة »مايند شيفت اكبيتال« االستثمارية بأهمية االستثمارات ذات األثر اإليجابي، حيث نسعى لتخصيص استثماراتنا تجاه الشراكت الناشئة التي تقودها أبرز رائدات ’’
األعمال في مجال التكنولوجيا. نهدف لزيادة التنوع ضمن منظومة ريادة األعمال، وإثبات إماكنية تحقيق ذلك بالتوازي مع تقديم عوائد استثمارية قوية ندفع من خاللها عجلة 
النمو االقتصادي في المنطقة، كما عكس األداء القوي للشراكت في محفظتنا. إن االستثمار المتزايد في القطاعات ذات األثر اإليجابي أمر بالغ األهمية لتحقيق أهداف التنمية 

المستدامة التابعة لألمم المتحدة ولضمان استثمار جيد في ضوء التحوالت الجذرية التي نراها في سلوك المستهلكين المتغير عبر األجيال.

 هيذر هينيون  |  الشريك العام والمؤسس, شركة “مايند شفت اكبيتال” االستثمارية

مؤسسة مبادرة مستقبل االستثمار هي مؤسسة عالمية غير ربحية تتمحور حول هدف واحد: اإلنسانية. نسعى إلحداث تأثير إيجابي في خمس مجاالت أساسية، هي االستدامة 
والرعاية الصحية والتعليم والذاكء االصطناعي والروبوتات، ونقوم بذلك من خالل دعم ألمع الكفاءات في المنطقة وإنشاء منصات مفتوحة لتبادل المعرفة وبناء الشرااكت 
واالستثمار في الحلول الفعلية التي تساهم في مصلحة الناس والبيئة. ما يميزنا هو ذراعنا االستثماري »آكت« والذي نستثمر من خالله في الجيل القادم من المبتكرين والقادة 
الناشئين، مع إدراكنا بقدرتهم على تشكيل مستقبلنا. نقوم في فريق »آكت« ببناء مجموعة من شراكت التكنولوجيا المتقدمة الجديدة والمستدامة، ونهدف إلى ضمان خروج 

تلك االبتاكرات الرائدة من المختبر إلى السوق.

آنثوني بيرلكي  |  مدير شركة “آكت”, ومدير االستثمار في مؤسسة مبادرة مستقبل االستثمار

ُيحقق استثمار رأس المال الجريء أهدافه بشلٍك أفضل عندما تقترن الحلول التكنولوجية الممولة بإحدى نقاط العجز الكبيرة في السوق، أو بإحدى المتطلبات غير الُملباة، ولكن 
لكي يكون االستثمار ذو تأثير إيجابي، يجب إضافة عنصر ثالث للمعادلة يرتبط بالمنفعة االجتماعية أو البيئية . فتعزيز الشركة برأس المال الجريء يعتبر إنجازًا رائعًا، لكن القيام بذلك 
مع ترك أثر إيجابي على حياة الماليين من الناس ُيمثل إنجازًا من مستوى آخر. وال تزال منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تواجه تحدياٍت كبيرة فيما يتعلق بالصحة والتعليم 
واألمن الغذائي والبطالة، لذا هنالك فرص عديدة لبناء شراكٍت ناشئة ذات تأثير إيجابي مدعومة برأس المال الجريء، وأتمنى أن يضع المزيد من مؤسسو الشراكت والمستثمرين 

في المنطقة هذه الفكرة في اعتبارهم عند التفكير في تمويل مشروعهم التالي.

تشارلي جراهام-براون  |  الشريك العام والمدير التنفيذي لالستثمار, سيدستارز

لقد أصبح دور رواد األعمال  اإليجابي أكثر وضوحًا من السابق، حيث أنهم يعملون اليوم على تقديم الحلول المبتكرة  لتلبية المتطلبات المجتمعية والبيئية األساسية، ومواءمة  
تلك األهداف مع تحقيق أداء سوقي تنافسي ألعمالهم.  يزيد ذلك من اهتمام المستثمرين وأصحاب المشاريع الخيرية لدعم الشراكت الناشئة  وتمكينها من أن تحقق عوائد 
مالية أفضل باتباع نماذج األعمال التي ُتركز على إحداث تغيير إيجابي منهجي ومستدام في المجتمع.  ونشهد توجهات مماثلة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في  
تضافر الجهود واالهتمامات من مختلف الجهات الداعمة في المجتمع كلك, وفي منظومة ريادة األعمال باألخص، مما يبني أساسًا ممتازًا الزدهار قطاع االستثمار الذي ُيركز 

على التأثير اإليجابي.

 C3 ميديا   نوسنتيني  |  الشريك المؤسس, مؤسسة ومسرعة األعمال

التحديات  أكبر  لمواجهة  حلول  تقديم  من  الناشئة  الشراكت  لمساعدة  الجديدة  التقنية  واالبتاكرات  األبحاث  تطوير  في  والتقنية  للعلوم  عبدهللا  الملك  جامعة  مهمة  تتمثل 
العالمية في مجال الغذاء والمياه والطاقة والبيئة.  بدأنا نالحظ زيادة في أعداد هذه الشراكت الناشئة وغيرها، خاصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة التي تطرح حلواًل جديدة  
للتحديات البيئية والمجتمعية، مما يشير إلى قابلية رواد األعمال من إحداث تغييٍر جذري إيجابي في مختلف القطاعات القائمة حاليًا وأماكنيتهم المتزايدة في جذب المستثمرين 
الُمهتمين محليًا وعالميًا. تسعى جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية لدعم قطاع التكنولوجيا المتقدمة من أجل تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية في المملكة العربية 

السعودية والمنطقة بأسرها.

هتان أحمد   |  رئيس مركز ريادة األعمال, جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنية - اكوست

مقتطفات للجهات الرئيسية المعنية 
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’’
لقد ساعدنا استثمار مركز واعد في دعم فريقنا وتعزيز منتجاتنا بحيث يكون لنا تأثير إيجابي دائم في حياة األطفال ذوي االحتياجات الخاصة وعائالتهم في المنطقة. عملنا على 
مدار السنوات القليلة الماضية مع المدارس في  المملكة العربية السعودية واإلمارات والكويت ولبنان، ومع بعض المؤسسات الحكومية على المستوى اإلقليمي، ونقوم حاليًا  
بتشغيل وإدارة منصة »خطة« المدعومة من قبل شركة »ينمو«  لتكون متواجدة  في جميع المدارس التابعة لوزارة تنمية المجتمع في دولة اإلمارات. كما يمكن للمعلمين 
أن يستعينوا بتطبيق »ينمو« لتحديد أولويات مناهج التعليم وإدارة البرامج التعليمية للطالب ذوي االحتياجات الخاصة، وُيمكن لآلباء أيضًا استخدام التطبيق الذي حدثناه مؤخرًا 

لفحص أطفالهم للكشف عن أية إعاقات محتملة وطلب المساعدة المتخصصة من خالله.

د. فهد النمري  |  الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي, ينمو

يتركز األطباء ذوي المهارات العالية عادًة في المدن الكبيرة، مما يؤدي إلى معاناة المناطق النائية من قلة األطباء المهرة وندرة اإلماكنيات والكفاءات الطبية. إضافًة إلى ذلك، 
تتزايد تلكفة تقديم الرعاية الصحية مع زيادة عدد الساكن  وارتفاع نسبة  األمراض المزمنة، مما ُيؤكد ضرورة الحفاظ على سالمة جميع العاملين في القطاع الصحي لمنع انتشار 
أي جائحة مماثلة لجائحة كوفيد - 19 والتي فتحت أمامنا نافذة على المستقبل من خالل تسريع المبادرات الفعلية إليجاد حلول ملموسة للعديد من هذه المشالك وغيرها 
في القطاع الصحي. وُتعتبر حلول التكنولوجيا الصحية ركيزة أساسية في قطاع الرعاية الصحية لتمكينها من مساعدة أفراد المجتمع في التغلب على مختلف التحديات، كما 

استطاعت أن تثبته الشراكت الناشئة التي تعمل على سد الفجوات الموجودة في النظام الصحي من خالل تعزيز المرونة واالبتاكر ونماذج األعمال الجديدة المستدامة.

وائل اكبلي   |  الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي, كيورا

يشهد قطاع التكنولوجيا الزراعية ازدهارًا عامًا بعد عام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وقد أثبتت األحداث العالمية األخيرة كجائحة كوفيد19- وتعطل سلسلة 
اإلمدادات عبر قناة السويس الحاجة الُملحة إلنتاج الغذاء محليًا وبطريقة ُمستدامة. هدفنا األساسي في شركة مزارع البحر األحمر هو أن نثبت أن باستطاعة  االبتاكرات التكنولوجية 
أن تمكننا من زراعة المحاصيل في أقسى المناخات الصحراوية, وذلك مع المحافظة على أهداف تقليل انبعاثات الكربون وهدر الماء. وفي الوقت الحالي، تحظى الحلول الُمستدامة 
بيئيًا والُمجدية اقتصاديًا باهتماٍم كبير من جانب المستثمرين في المنطقة، فيما يعكس توجهًا اقتصاديًا عالميًا  تجاه االستثمار في الشراكت المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة 

لألمم المتحدة. وشهدنا بشلٍك مباشر في شركة مزارع البحر األحمر هذا االهتمام المتزايد خالل جوالتنا التمويلية التي جمعنا فيها دعمًا ماليًا أكثر مما كنا نتوقع.

ريان ليفرز  |  الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي, شركة مزارع البحر األحمر

بصفتي المؤسس الشريك في شركة سديم، أرى بأن االستثمارات المرتكزة على إحداث تأثير إيجابي على المجتمع هي أساس نجاحنا  في إيجاد طرٍق جديدة للنمو واالزدهار. 
نجحنا في الحصول على تمويل مالي من جهة استثمارية كبيرة، وهي مركز واعد، في أول جولة تمويلية لنا، مما أعطانا دفعة قوية لألمام وساعدنا في رؤية التأثير الواقعي 
لحلولنا. ُتساهم شركة سديم في إحداث تغيير إيجابي في مختلف مدن المملكة عن طريق توفير البيانات والمعلومات واألدوات الرقمية الالزمة بشلٍك فوري لتمكين صناع القرار 
من تخطيط المدن والشوارع بشلٍك أكثر مرونة، وتخصيص الموارد بشلٍك أكثر فعالية، واالستجابة لألزمات بكفاءٍة أعلى، هذا هو جوهر عملنا في سديم حيث نسعى لبناء مدِن 

أكثر ذاكًء وأمانًا واستدامة.

د. مصطفى موسى  |  الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي, سديم

تتمثل مهمتنا في شركة هازن في تحسين عوامل السالمة التابعة للطرق المرورية حول العالم، وذلك ألن استمرار الوضع الحالي كما هو سيؤدي إلى فقدان حياة أكثر من 10 
ماليين شخص بسبب حوادث الطرق، وُمعاناة أكثر من 500 مليون شخص من إصاباٍت خطيرة، وهذا يشبه الوباء البطيء الذي ال ينتبه إليه أحد. ولكن ُتوفر االبتاكرات الحديثة في 
مجال الذاكء االصطناعي، وخاصًة المتعلقة بالمراقبة الحاسوبية، فرصة رائعة إلطالق جيٍل جديد من أجهزة ضبط الحركة المرورية التي قد تعزز السالمة في الطرق، وهو أمٌر نحرص 
على االستفادة منه في شركة هازن. نحن ممتنون للغاية لوجود مستثمرين مثل مركز واعد في المنطقة يسعون خلف إحداث أثر إيجابي في المجتمع، والذين وضعوا ثقتهم 

فينا منذ اليوم األول وواصلوا دعمنا خالل رحلتنا الريادية.

الفريق المؤسس  |   هازن

مقتطفات للجهات الرئيسية المعنية 
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الملخص التنفيذي
ــر  إيجابــي اجتماعــي وبيئــي  فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال  ــم اســتثمار 444 مليــون دوالر  فــي 403 صفقــة مــع شــراكت ناشــئة ذات  أث ت

ــع الثالــث مــن العــام 2021 ــا بيــن العــام 2016 والرب أفريقي

يمثــل مبلــغ 444 مليــون دوالر ٪7 مــن إجمالــي اســتثمارات رأس المــال الجــريء فــي الشــراكت الناشــئة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، فــي حيــن شــلكت صفقــات 
االســتثمار فــي المجــاالت ذات األثــر اإليجابــي، والبالــغ عددهــا 403 صفقــة، ٪16 مــن إجمالــي صفقــات رأس المــال الجــريء فــي المنطقــة خــالل الفتــرة مــن العــام 2016 ولغايــة الربــع 

الثالــث مــن عــام 2021.

ــرق  ــة الش ــي منطق ــي ف ــر اإليجاب ــتثمارية ذات األث ــات االس ــوع  الصفق ــن مجم ــى ٪40 م ــة عل ــة الصحي ــم والرعاي ــا التعلي ــا تكنولوجي ــتحوذ قطاع اس
ــث مــن عــام 2021. ــع الثال ــة الرب ــذ العــام 2016 ولغاي ــغ عددهــا 403 صفقــة من ــي بل ــا والت األوســط وشــمال أفريقي

مــن ناحيــة أخــرى، تمكنــت الشــراكت الناشــئة القائمــة علــى األثــر اإليجابــي مــن تصــدر ٪64 مــن جميــع صفقــات رأس المــال الجــريء فــي قطــاع تكنولوجيــا التعليــم، و٪56 مــن 
جميــع صفقــات رأس المــال الجــريء فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة. فــي حيــن يمثــل التمويــل الــذي جمعتــه شــركة يلــو دوور إنرجــي فــي جولتهــا التــي بلغــت 65 مليــون دوالر 
مــا يقــارب ٪15 مــن إجمالــي رأس المــال المســتثمر فــي الشــراكت الناشــئة القائمــة علــى األثــر اإليجابــي فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا بيــن العــام 2016 و 

الربــع الثالــث مــن العــام 2021.

منــذ العــام 2016، أعلنــت 12 شــركة ناشــئة قائمــة علــى األثــر اإليجابــي فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا عــن عمليــات تخــارج، ليمثــل العدد 
٪10 مــن إجمالــي عمليــات التخــارج مــن قبــل الشــراكت الناشــئة والبالــغ عددهــا 124 عمليــة مســجلة بيــن العــام 2016 والربــع الثالــث مــن عــام 2021.

ــينكرز،  ــركة س ــن ش ــتاذ” م ــم “دورات”  و”ُأس ــا التعلي ــي تكنولوجي ــي منصت ــر اإليجاب ــى األث ــة عل ــا والقائم ــات تخارجه ــت عملي ــي أكمل ــئة الت ــراكت الناش ــرز الش ــن أب ــن بي اكن م
ومنصتــي الرعايــة الصحيــة “Dabadoc” و”نوفيميــد”. كمــا ارتفعــت نســبة تخــارج الشــراكت الناشــئة فــي المجــاالت ذات األثــر اإليجابــي فــي الربــع الثالــث مــن عــام  2021، مــع 

إعــالن أربــع شــراكت ناشــئة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا عــن عمليــات تخارجهــا، وهــي أعلــى نســبة مســجلة حتــى اآلن.

لــوا فيهــا  شــارك ثمانيــة مســتثمرين فــي أكثــر مــن 10 جــوالت تمويــل خــالل الفتــرة مــن عــام 2016 ولغايــة الربــع الثالــث مــن عــام 2021، والتــي موَّ
شــراكت ناشــئة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا تعمــل فــي مختلــف المجــاالت ذات األثــر اإليجابــي االجتماعــي والبيئــي

تصــدرت شــركة “Flat6Labs” قائمــة مســتثمري رأس المــال الجــريء فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا مــن خــالل عقدهــا لـــ 45 صفقــة اســتثمارية فــي شــراكت 
ناشــئة قائمــة علــى األثــر اإليجابــي، وذلــك بيــن العــام 2016 والربــع الثالــث مــن العــام 2021. كمــا شــارك ثالثــة مســتثمرين آخريــن، وهــم مركــز أرامكــو الســعودية لريــادة 
األعمــال )مركــز واعــد(، وصنــدوق Startups 500 ، وصنــدوق دعــم االبتــاكر التابــع لجامعــة الملــك عبــدهللا للعلــوم والتقنيــة، وأويســس 500, وفلــك ســتارت أبــس فــي 12 

جولــة تمويليــة أو أكثــر لدعــم الشــراكت الناشــئة القائمــة علــى األثــر اإليجابــي فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.

اســتحوذت الشــراكت الناشــئة الســعودية علــى أكبــر عــدد مــن صفقــات االســتثمار  ذي األثــر اإليجابــي، فيمــا حصلــت المشــاريع اإلماراتيــة علــى أكبــر  
نســبة مــن االســتثمارات ذات األثــر اإليجابــي فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا بيــن العــام 2016 و الربــع الثالــث مــن العــام 2021.

ســجلت الشــراكت الناشــئة فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــا يقــارب الُخمــس مــن إجمالــي الصفقــات االســتثمارية فــي المجــاالت ذات األثــر اإليجابــي فــي منطقــة الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا منــذ العــام 2016 ولغايــة الربــع الثالــث مــن عــام 2021. أمــا بالنســبة لمبالــغ التمويــل، فقــد حصلــت المشــاريع القائمــة فــي اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة علــى ٪37 مــن إجمالــي االســتثمارات ذات األثــر اإليجابــي والتــي بلغــت 444 مليــون دوالر أمريكــي فــي المنطقــة خــالل نفــس الفتــرة.
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نظرة عامة على 
استثمارات رأس 

المال الجريء ذات 
األثر اإليجابي

01
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منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا
الربع الثالث من 2016 – 2021

ملخص االستثمارات رأس المال الجريء ذات األثر 
اإليجابي المؤثر 

قيمة رأس المال 
المستثَمر

قيمة رأس المال 
المستثَمر

العدد اإلجمالي 
للصفقات

العدد اإلجمالي 
للصفقات

نسبة نمو رأس المال 
الُمستثمر في الخمس 

سنوات الماضية

نسبة نمو رأس المال 
الُمستثمر في الخمس 

سنوات الماضية

$444m

403

+15%

المملكة العربية السعودية
 Q3 2021 - 2016 الربع الثالث من

ملخص استثمارات رأس المال الجريء ذات األثر 
اإليجابي

$118m

80

+80%
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تطور استثمار رأس المال الجريء في المجاالت ذات األثر اإليجابي في منطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا | 2016 - الربع الثالث 2021

تطور استثمار رأس المال الجريء في المجاالت ذات األثر اإليجابي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من حيث القيمة )مليون دوالر( وعدد الصفقات )العدد(

من المتوقع أن يكون عام 2021 عامًا قياسيًا من حيث حجم استثمارات رأس المال الجريء في المجاالت ذات األثر اإليجابي، بعد أن شهد الربع الثالث تخصيص 107 ماليين دوالر أمريكي في 
االستثمارات ،يمثل ذلك زيادة بنسبة %82 من أعلى مستوى قياسي تم تسجيله في العام 2019 والذي بلغ 131 مليون دوالر أمريكي.

- تم تسجيل 403 صفقة استثمارية في شراكت ناشئة ذات أثر إيجابي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا منذ العام 2016 وحتى الربع الثالث من العام الجاري، أي ما يمثل %16 من إجمالي معامالت رأس المال الجريء 
   الُمسجلة في جميع أنحاء المنطقة خالل نفس الفترة الزمنية.

- رغم استحواذها على %16 من الصفقات، إال أن معامالت التمويل في المجاالت ذات التأثير اإليجابي بلغت %7 فقط من إجمالي رأس المال الجريء على مستوى المنطقة للفترة الزمنية المحددة.

Q3 2021 YTD

$107M

$183M

201920172016

$23M

$ 131M

2018

$ 16M

2020

$ 93M

33

$ 9M

$ 62M

$ 7M $53M

$18M

$43M

$32M

$125M $51M $75M

717258 76
93

$ 9M
$65M

عدد صفقات 
االستثمار ذو األثر 

اإليجابي

نسبة االرتفاع التي 
أحدثته شركة يلو 

دوور إنرجي

القيمة التقريبية 
للتمويل الغير معلن 

قيمة التمويل المعلن

 )MAGNiTT( المصدر: ماجنيت
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تقرير استثمارات رأس المال الجريء ذات األثر اإليجابي

Q3 2021 YTD

$53M

$17M

201920172016

$3M

2018

$ 17M

2020

$ 23M

$ 3M
$ 5M

$ 3M

$ 2M

$5M
$14M

$3M

$21M

$15M $20M $33M

23

8
10 11

19

9

تطور استثمار رأس المال الجريء في المجاالت ذات األثر اإليجابي في المملكة العربية 
السعودية | 2016 - الربع الثالث 2021 

 تطور استثمار رأس المال الجريء في المجاالت ذات األثر اإليجابي في المملكة العربية السعودية من حيث القيمة )مليون دوالر( وعدد الصفقات )العدد(

أظهرت استثمارات رأس المال الجريء في المجاالت ذات األثر اإليجابي بالمملكة ارتفاعًا جديدًا في إجمالي عدد المعامالت المالية وحجم رأس المال الجريء الُمستثمر خالل عام 2021.

- شهد الربع الثالث من العام 2021 ارتفاعًا في نسبة حجم التمويل لالستثمارات ذات األثر اإليجابي يقدر بـ %130 مقارنًة  بأداء العام 2020 ، وارتفاعًا بنسبة %21 في عدد المعامالت المالية اإلجمالية.

- خالل الفترة من عام 2016 وحتى الربع الثالث من بداية العام 2021، استحوذ االستثمار المؤثر في المملكة على %22 من إجمالي صفقات رأس المال الجريء، و%15 من إجمالي عدد الصفقات المسجلة.

عدد صفقات 
االستثمار ذو األثر 

اإليجابي

القيمة التقريبية 
للتمويل الغير معلن 

قيمة التمويل المعلن

 )MAGNiTT( المصدر: ماجنيت
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تقرير استثمارات رأس المال الجريء ذات األثر اإليجابي

مقارنة مع الدول 
األخرى في منطقة 

الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا 

02
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تقرير استثمارات رأس المال الجريء ذات األثر اإليجابي

لبنان

األردن

مصر

اإلمارات

16%

5%

5%

19%

12%

20%

16%

7%

أخرى

قطر

البحرين

الصفقاتالنسبة منالدولةالترتيب

.1

.2

.3

.4

.5

السعودية

مصر

اإلمارات

األردن

لبنان

20%

19%

16%

12%

7%

80

78

66

47

27

22%

14%

10%

25%

15%

العدد
السعودية

#403
إجمالي الصفقات 

2016 – الربع الثالث 2021

مقارنة بين دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد الصفقات االستثمارية | 2016 - 
الربع الثالث 2021

ترتيب الدول حسب عدد الصفقات االستثمارية في المجاالت ذات األثر اإليجابي 
من العام 2016 وحتى الربع الثالث من العام 2021

استحوذت استثمارات رأس المال الجريء ذات األثر اإليجابي المسجلة في المملكة العربية السعودية ومصر واإلمارات على %55 من إجمالي الصفقات في المنطقة للفترة بين العام 2016 وحتى 
الربع الثالث من بداية العام 2021.

- تمكنت الشراكت الناشئة السعودية وحدها من االستحواذ على ما يقارب الُخمس )%20( من إجمالي الصفقات االستثمارية الُمسجلة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا منذ العام 2016، ما أدى إلى نمو أداء الصفقات 
   في المجاالت ذات األثر اإليجابي في المملكة.

- تمكنت األردن من تسجيل ما يقارب الربع )187 صفقة( من إجمالي الصفقات المسجلة في المنطقة منذ العام 2016.

عدد الصفقات االستثمارية في المجاالت ذات األثر اإليجابي في دول الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا من العام 2016 – الربع الثالث من العام 2021

 )MAGNiTT( المصدر: ماجنيت
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تقرير استثمارات رأس المال الجريء ذات األثر اإليجابي

.1

.2

.3

.4

.5

اإلمارات

السعودية

مصر

األردن

لبنان

37%

27%

19%

9%

2%

$163M

$118M

$85M

$39M

$11M

4%

15%

10%

25%

7%

مصر

اإلمارات

السعودية

9%

19%

37%

27%

األردن

لبنان

$444M

2% 4%

 )MAGNiTT( المصدر: ماجنيت

مقارنة بين دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا من حيث حجم التمويل | 2016 - الربع الثالث 2021
استحوذت الشراكت الناشئة في اإلمارات على %37 من نسبة االستثمارات ذات األثر اإليجابي على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا منذ العام 2016 وحتى الربع الثالث من بداية العام 

.2021

- جمعت شركة يلو دوور إنرجي الناشئة في مجال الطاقة %40 من إجمالي المبلغ المستثمر في جميع الشراكت الناشئة ذات األثر اإليجابي في اإلمارات, والذي بلغ حجمه 163 مليون دوالر بين العام 2016 والربع الثالث من العام 2021.

- في األردن، استحوذت الشراكت الناشئة في المجاالت ذات األثر اإليجابي على دوالر واحد من بين لك أربعة دوالرات اسُتثمرت على هيئة رأس مال جريء، حيث بلغ إجمالي االستثمار في الدولة 156 مليون دوالر بين العام 2016 وحتى 

الربع الثالث من العام 2021.

أخرى

العددالصفقاتالنسبة منالدولةالترتيب

أداء دول المنطقة حسب إجمالي التمويل في المجاالت ذات األثر اإليجابي 
)مليون دوالر( من العام 2016 - الربع الثالث من العام 2021

ترتيب دول المنطقة حسب التمويل في المجاالت ذات األثر اإليجابي )مليون دوالر( 
من العام 2016 - الربع الثالث من العام 2021

إجمالي التمويل 
2016 – الربع الثالث 2021
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تقرير استثمارات رأس المال الجريء ذات األثر اإليجابي

مقارنة
القطاعات 03
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تقرير استثمارات رأس المال الجريء ذات األثر اإليجابي

تكنولوجيا التعليم

الحلول المؤسسية

الرعاية الصحية

الرياضة واللياقة
الزراعة

أخرى

20%

6% 6%

20%

7%

41%
#403

.1

.2

.3

.4

.5

20%

20%

7%

6%

6%

82

80

28

25

24

تكنولوجيا التعليم

الرعاية الصحية

البرامج المؤسسية

الرياضة واللياقة

الزراعة

64%

56%

13%

51%

48%

*القطاعات المذكورة أعاله معتمدة على 
MAGNiTT تصنيف القطاعات الفرعية في قاعدة بيانات
لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى الصفحة 30

مقارنة أداء القطاعات في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد الصفقات 
االستثمارية | 2016 - الربع الثالث 2021

استحوذت الشراكت الناشئة في مجال تكنولوجيا التعليم والرعاية الصحية معًا على %40 من إجمالي صفقات االستثمار ذات األثر اإليجابي في المنطقة بين العام 2016 و الربع الثالث من العام 2021.

- في الفترة ذاتها، مثلت صفقات التمويل في المجاالت ذات األثر اإليجابي ما يقارب ثلثي )%64( إجمالي صفقات تكنولوجيا التعليم، و %56 من صفقات الرعاية الصحية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

- اكنت حلول التعلم اإللكتروني المساهم الرئيسي في إحداث األثر اإليجابي في قطاع تكنولوجيا التعليم، حيث استحوذت على %85 من إجمالي الصفقات االستثمارية في القطاع كلك بين العام 2016 و الربع الثالث من بداية العام 2021.

النسبة المئوية القطاعالترتيب
للصفقات

عدد 
الصفقات

عدد الصفقات 
حسب القطاع

ترتيب قطاعات المنطقة حسب عدد الصفقات االستثمارية ذات األثر اإليجابي 
من العام 2016 وحتى الربع الثالث من العام 2021

ترتيب قطاعات منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا حسب عدد الصفقات 
االستثمارية ذات األثر اإليجابي من العام 2016 وحتى الربع الثالث من العام 2021

إجمالي الصفقات 
2016 – الربع الثالث 2021

 )MAGNiTT( المصدر: ماجنيت
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تقرير استثمارات رأس المال الجريء ذات األثر اإليجابي

تكنولوجيا التعليم

الرعاية الصحية

التكنولوجيا المالية

الحلول المؤسسية

الطاقة

18%

25%

8%

14%

10%

25%

$444M

.1

.2

.3

.4

.5

25%

18%

14%

10%

8%

$111M

$78M

$61M

$45M

$37M

الطاقة

تكنولوجيا التعليم

الرعاية الصحية

التكنولوجيا المالية

الحلول المؤسسية

95%

69%

34%

6%

20%

 )MAGNiTT( المصدر: ماجنيت

مقارنة أداء القطاعات في دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا من حيث حجم التمويل | 2016 
- الربع الثالث 2021

استحوذت الشراكت الناشئة في قطاع الطاقة على %25 من المبلغ اإلجمالي البالغ 444 مليون دوالر، وهو القيمة اإلجمالية لالستثمار في المجاالت ذات األثر اإليجابي في المنطقة بين العام 2016 
والربع الثالث من العام 2021.

- من خالل االستثمارات الكبيرة في شركة يلو دوور إنرجي للطاقة و “كرم سوالر”، حصل قطاع الطاقة على أكبر حصة من التمويل في الفترة الزمنية المحددة، رغم ضمه لـ 23 صفقة استثمارية فقط.

- تم توجيه غالبية التمويل في قطاع الطاقة نحو الشراكت الناشئة ذات األثر اإليجابي )%95(، بما في ذلك الشراكت التي توفر حلول الطاقة المتجددة والمستدامة، وذلك بين العام 2016 وحتى الربع الثالث من العام 2021.

ترتيب قطاعات المنطقة حسب نسبة التمويل فب المجاالت ذات األثر اإليجابي 
)بالمليون دوالر( من 2016 - الربع الثالث 2021

قطاعات منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا حسب إجمالي نسبة التمويل في المجاالت 
ذات األثر اإليجابي )بالمليون دوالر( من العام 2016 - الربع الثالث من العام 2021

إجمالي التمويل  
2016 – الربع الثالث 2021

حصة نسبة القطاعالترتيب
التمويل

قيمة
التمويل

النسبة من جميع 
مشاريع التمويل 

حسب القطاع أخرى

*القطاعات المذكورة أعاله معتمدة على 
MAGNiTT تصنيف القطاعات الفرعية في قاعدة بيانات
لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى الصفحة 30
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تقرير استثمارات رأس المال الجريء ذات األثر اإليجابي

04
المشهد االستثماري 

في منطقة
الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا
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تقرير استثمارات رأس المال الجريء ذات األثر اإليجابي

 االمارات

1.
$65m

مصر 25m$األردن

السعودية $22m

السعودية $18m

 االمارات

الدولة

$13m

$

11m$ االمارات

$9m

مصر $9m

8m$ االمارات

األردن

12019 2020

2019 2021

2020 2021

2021 2017

2020 2021

2

2

5

3

3

2

1

1

3 $8m

الطاقة

الطاقة

تكنولوجيا 
التعليم

الزراعة

التكنولوجيا 
المالية

القطاع تاريخ آخر جولة تمويلعدد جوالت التمويل مجموع التمويل

تكنولوجيا 
الصحة

التكنولوجيا 
المالية

االستدامة

 الحلول
المؤسسية

تكنولوجيا 
التعليم

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

الشراكت الناشئة ذات األثر اإليجابي األكثر تموياًل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا | 
2016 - الربع الثالث 2021

حصدت الشراكت الخمس األكثر تموياًل ما يعادل %32 من جميع استثمارات رأس المال الجريء في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بين العام 2016 و الربع الثالث من العام 2021.

- جمعت شركة يلو دوور إنرجي للطاقة أكبر استثمار ضمن فئة الشراكت الناشئة ذات األثر اإليجابي ) 65 مليون دوالر(، واستحوذت على %15 من إجمالي التمويل المستدام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا خالل الفترة المحددة.
- منذ العام 2016، احتضنت دولة اإلمارات أربع من بين أكبر عشر شراكت ناشئة ذات أثر إيجابي.
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تقرير استثمارات رأس المال الجريء ذات األثر اإليجابي

Q3 2021

4

201920172016

1

2

0

2018 2020

2

3

 )MAGNiTT( المصدر: ماجنيت

تطور تخارج الشراكت الناشئة ذات األثر اإليجابي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا | 
2016 - الربع الثالث 2021

تطور تخارج الشراكت الناشئة ذات األثر اإليجابي بين العام 2016 – الربع الثالث من العام 2021

شهد الربع الثالث من العام 2021 إعالن تخارج أربع شراكت ناشئة ذات أثر إيجابي من منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا، وهو العدد األكبر الذي تم تسجيله حتى اآلن. 

- تم تسجيل اثني عشر تخارجًا من قبل الشراكت الناشئة ذات األثر اإليجابي في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا بين العام 2016 والربع الثالث من العام 2021، ما يمثل %10 من إجمالي عدد عمليات تخارج الشراكت التي 
   بلغت 124 خالل الفترة ذاتها على مستوى المنطقة.

- في العام 2021، احتلت شركتين في مجال تكنولوجيا التعليم )Ostaz by Synkers( و )دورات( ومشروعين للرعاية الصحية )Dabadoc و NOVIMED( عمليات التخارج التي تم اإلعالن عنها في المنطقة.

عدد عمليات  
التخارج
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تقرير استثمارات رأس المال الجريء ذات األثر اإليجابي

صفقة

 صفقة

7-12

أكثر من 12

صفقة
4-6

المستثمرون النشطون | 2016 – الربع الثالث من بداية العام 2021
ساهم ثمانية مستثمرون في تمويل شراكٍت ناشئة ُتركز على إحداث األثر اإليجابي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في أكثر من 10 جوالت تمويلية، وذلك بين العام 2016 وحتى الربع 

الثالث من بداية العام 2021.

- مع إكمالها 45 صفقة استثمارية ُمسجلة بين العام 2016 والربع الثالث من بداية العام 2021، اكنت شركة Flat6Labs الجهة الرائدة في االستثمارات ذات األثر اإليجابي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

- في نفس الفترة الزمنية، ساهم 198 مستثمرًا في دعم شراكٍت ناشئة إقليمية ذات األثر االجتماعي والبيئي في جميع أنحاء المنطقة، في حين شارك 144 مستثمرًا منهم في أقل من ثالث صفقات تمويلية.

المستثمرون حسب عدد استثمارات رأس المال الجريء في الشراكت الناشئة ذات األثر اإليجابي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بين العام 2016 - والربع الثالث من العام 2021
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تقرير استثمارات رأس المال الجريء ذات األثر اإليجابي

05
أبرز المستثمرين 

النشطين
في مجال األثر 

االجتماعي والبيئي



23

تقرير استثمارات رأس المال الجريء ذات األثر اإليجابي

برنامج مسّرعة الشراكت المستدامة من فيليج اكبيتال

منذ العام 2009، رّكزت شــركة فيليج اكبيتال من خالل اســتثماراتها في رأس المال الجريء على دعم الشــراكت الناشــئة ذات األثر اإليجابي حيث عملت مع أكثر من 1,100 رائد أعمال 
من 28 دولة مختلفة خالل هذه الفترة. وأطلقت الشــركة في عام 2021 برنامج مســرعة الجاهزية االســتثمارية للشــراكت الناشئة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا وتركيا، 

والذي يتناول أهم تحديات االســتدامة التي تواجهها المنطقة كلك.

موسسة وُمسّرعة األعمال سي 3 
تمّكن موسسة وُمسّرعة األعمال سي Companies Creating Change( 3( رواد األعمال الجدد في المجاالت االجتماعية من أن يصبحوا نشطاء ذوو تأثير إيجابي بحد ذاتهم. 

تتطلع C3 إلى فهم تطور االستثمارات ذات األثر اإليجابي على المستويين العالمي واإلقليمي بشلك أكبر في تقريرها القادم والذي سيصدر في أوائل العام 2022 ليجمع تجارب 
ودراسات الخبراء والمستثمرين المسجلين في المنطقة ويستعرض الفرص والتحديات الحالية التي تواجه االستثمار في المجاالت المستدامة في منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا.

سيدستارز

تدير شركة سيدستارز، وهي شركة استثمارية وتعليمية عالمية، مجموعة من المراكز وبرامج مسرعة األعمال لمساعدة الشراكت على التوسع وتحقيق التغيير االجتماعي والبيئي. 
وتسعى الشركة من خالل إقامة برنامج التحدي “FTxSDG” بالشراكة مع الـFinancial Times  إلى تمكين رواد األعمال في األسواق الناشئة من تحقيق التغيير المبني على أهداف 

التنمية المستدامة التابعة لألمم المتحدة. 

وحدة دعم االبتاكر التكنولوجي-مدينة مصدر في أبو ظبي
انطلقت “وحدة دعم االبتاكر التكنولوجي” بدعم من مدينة مصدر وشــركة النفط والغاز العالمية “BP” لتكون أول مســّرعة أعمال للشــراكت الناشــئة في مجال التكنولوجيا النظيفة 

بالمنطقة، ولتســتهدف األفاكر المبتكرة في مجال التكنولوجيا المســتدامة التي يمكن تحويلها إلى مشــاريع ناشئة خالل سنواٍت قليلة. 

ُمسّرعة “تقّدم” لألعمال الناشئة
تقّدم هي مسرعة أعمال تم تأسيسها بدعم وإدارة جامعة الملك عبدهللا للعلوم و التقنية )اكوست( والبنك السعودي البريطاني )ساب(. نجحت المسرعة في تخريج أكثر من 126 

شركة ناشئة منذ 2016 وقدمت منحًا وتمويالت تتجاوز 16 مليون ريال سعودي. 

آكت – الذراع االستثماري لمؤسسة مبادرة مستقبل االستثمار
تمثل “آكت” الذراع االستثماري لمؤسسة مبادرة مستقبل االستثمار، حيث تعمل على دعم المشاريع لتتجاوز فترة البحث والنقاش واالختبار ولتتمكن من تقديم حلوٍل واقعية فعالة، 

حيث تتمثل مهمة آكت في دعم تطوير الحلول التكنولوجية التي ُتعالج أكبر التحديات االجتماعية والبيئية. ُتعتبر مؤسسة مبادرة مستقبل االستثمار مؤسسة عالمية غير ربحية 
تقوم أعمالها على المبادرات البيئية واالجتماعية والحوكمة.

الجهات االستثمارية ذات األثر اإليجابي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
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ــر  ــعودي األمي ــد الس ــي العه ــمو ول ــق س أطل
ــط  ــرق األوس ــادرة الش ــلمان مب ــن س ــد ب محم
األخضــر بتاريــخ 25 أكتوبــر 2021، بهــدف تأمين 
39 مليــار ريــال ســعودي )10.4 مليــار دوالر 
أمريكــي( إلنشــاء صنــدوق اســتثماري ومشــروع 
للطاقــة النظيفــة كجــزء مــن الجهــود المبذولة 
الراميــة إلــى تخفيــف االنبعاثــات الكربونيــة 

ــة.  ــي المنطق ف

منتدى ومعرض اكتفاء 2022مبادرة الشرق األوسط األخضر 

ــع  ــو تجم ــاء 2022 ه ــرض اكتف ــدى ومع منت
ــار  ــع كب ــعودية م ــو الس ــه أرامك ــم تقيم مه
ليوفــر  أيــام  ثالثــة  مــدار  علــى  مورديهــا 
ــيس  ــة بتأس ــة بفرص ــراكت المهتم ــة للش منص
ــة  ــة العربي ــي المملك ــا ف ــغيلية له ــروع تش ف
الســعودية وتمكينهــم مــن التواصــل والتعــاون 
ــراف  ــن األط ــم م ــن وغيره ــار الموردي ــع كب م
المعنيــة فــي قطــاع الطاقــة فــي المملكــة.

)LAB7( مركز االبتاكرات المتقدمة

تماشــيًا مــع التــزام الشــركة بإيجــاد حلــول 
فّعالــة لتعزيــز التنميــة المســتدامة علــى 
ــعودية  ــو الس ــل أرامك ــم، تعم ــتوى العال مس
ــم  ــوح باس ــد طم ــروع جدي ــر مش ــى تطوي عل
)LAB7( وهــو  مركــز االبتــاكرات المتقدمــة 
مركــز متخصــص يســتهدف توفيــر منصــة 
ــدءًا  ــرة ب ــاكر مبتك ــروج بأف ــال للخ ــرواد األعم ل
مــن دراســة األفــاكر النظريــة إلــى االنتهــاء مــن 
ــم  ــل رؤيته ــى تحوي ــاعدتهم عل ــا لمس تنفيذه

ــوس. ــٍع ملم ــى واق ــرة إل ــن فك م

االلتزام السعودي بتحقيق الحياد 
الصفري من االنبعاثات الكربونية 

حــددت أرامكــو الســعودية، أكبــر مصــدر للنفط 
ــى  ــول إل ــًا بالوص ــم، هدف ــتوى العال ــى مس عل
ــن  ــة ع ــات الناتج ــن االنبعاث ــري م ــاد الصف الحي
العمليــات التــي تديرهــا الشــركة بحلــول 2050. 
ومــع ســعي المملكــة العربيــة الســعودية 
ــن  ــن الهيدروجي ــن م ــون ط ــاج 29 ملي ــى إنت إل
ــح  ــول 2030، تطم ــنويًا بحل ــر واألزرق س األخض
أرامكــو الســعودية إلــى تحقيــق تطلعاتهــا فــي 
مجــال مصــادر الطاقــة المتجــددة مثــل الطاقــة 

ــاح. ــة الري ــة وطاق ــية والهيدروجيني الشمس

نماءات

ــال  ــيع أعم ــعودية لتوس ــو الس ــط أرامك تخط
ــة،  ــاع الصناع ــي قط ــتثماري ف ــا االس برنامجه
مذكــرة   22 توقيــع  خــالل  مــن  “نمــاءات”، 
ــترك  ــروع مش ــة مش ــدة واتفاقي ــم جدي تفاه
ــي  ــات ف ــادة اإلماكني ــول زي ــور ح ــدة تتمح واح
ــتدامة,  ــي: االس ــية ه ــاٍت رئيس ــة قطاع أربع
ــواد  ــة، والم ــات الصناعي ــا, والخدم والتكنولوجي

ــة. ــة المتقدم الصناعي

ملتقى أبوظبي الثالث للتمويل 
المستدام

الثالــث للتمويــل   أقيــم ملتقــى أبوظبــي 
ــر 2021 خــالل أســبوع  المســتدام فــي 30 يناي
لالســتدامة، واســتقطب شــراكت  أبوظبــي 
ــة  ــة وواكالت دولي ــات تنظيمي ــتثمارية وجه اس
ومؤسســات ماليــة لمشــاركة أحــدث إنجازاتهــم 
ــة  ــة المرن ــالك االقتصادي ــاء الهي ــال بن ــي مج ف
ــل ملتقــى  ــل المســتدام. ُيمث مــن خــالل التموي
أبوظبــي للتمويــل المســتدام إحــدى المبــادرات 
ــز  ــي، المرك ــي العالم ــوق أبوظب ــية لس الرئيس

ــي. ــارة أبوظب ــي إلم ــي العالم المال

برنامج زمالة المستثمر الواعي

ــج األول  ــو البرنام ــي ه ــتثمر الواع ــة المس زمال
الشــرق األوســط  علــى مســتوى منطقــة 
وشــمال أفريقيــا يجمــع الشــراكت االســتثمارية 
الخاصــة، والتجاريــة، والحكوميــة، والماكتــب 
ــي  ــاون الخليج ــس التع ــي دول مجل ــة ف العائلي
لمناقشــة دور االســتثمارات ذات األثــر اإليجابــي 
مــن  البرنامــج  أقيــم  والبيئــي.  االجتماعــي 
ــة  ــة منص ــر 2021 برعاي ــى نوفمب ــبتمبر إل س
ــورك أبوظبــي  ــه دي” وجامعــة نيوي “ســتارت إي

و”فنشرســوق”.

مؤتمر مبادرة مستقبل االستثمار 2021

ــدى  ــن منت ــة م ــخة الخامس ــم النس ــم تنظي ت
االســتثمار الســنوي فــي المملكــة العربيــة 
 )FII( ــتثمار ــتقبل االس ــادرة مس ــعودية ، مب الس
ــر مــن  ــر وحتــى 28 أكتوب ، فــي تاريــخ 26 أكتوب
هــذا العــام فــي الريــاض تحت شــعار “االســتثمار 
فــي اإلنســانية”. ويســتقطب هــذا الحــدث 
الســنوي الــذي تنظمــه المؤسســة مختلــف 
القــادة والخبــراء والمبتكريــن ورواد اإلعــالم لطرح 
الحلــول الجديــدة التــي تعالــج تحديــات المجتمع 

ــا. ــو تحقيقه ــود نح ــع الجه ولدف

أبرز التطورات والمبادرات الحكومية بين عامي 2020-2021
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مركــز واعــد هــو ذراع ريــادة األعمــال فــي أرامكــو الســعودية والــذي تأســس فــي عــام 2011 لتعزيــز روح ريــادة األعمــال فــي المملكــة ويقــدم الدعــم الشــامل لــراد األعمــال 
الســعوديين مــن خــالل التدريــب والتوجيــه وإتاحــة التســجيل فــي برنامــج حاضنــة األعمــال وتوفيــر القــروض وخدمــات رأس المــال الجــريء بمــا يزيــد عــن 100 مليــون دوالر فــي 

إجمالــي الدفــع الماليــة المقدمــة للشــراكت الناشــئة.

>>  www.waed.net :للمزيد من المعلوملت حول مركز واعد، تفضل بزيارة الموقع االلكتروني

لمحة عن مركز واعد

- دفع عجلة التنوع االقتصادي في المملكة العربية السعودية
- تأسيس منصة قوية لالستثمار المحلي وتطوير أعمال الشراكت الناشئة السعودية

- تعزيز جهود التوطين وخلق فرص عمل جديدة عن طريق نقل المعرفة والخبرات للكفاءات المحلية في بيئة العمل السعودية
- دعم أداء السوق المحلي ضمن مجاالت مركز واعد الخمسة الرئيسية: االستدامة، والتصنيع، والقطاعات االجتماعية والرقمية والصناعية.

واعد فينتشرز

ــغ  ــذي تبل ــد وال ــز واع ــريء لمرك ــال الج ــدوق رأس الم ــرز صن ــد فينش ــل واع ُيمث
قيمتــه 200 مليــون دوالر. ُيديــر واعــد فينتشــرز محفظــة تتضمــن أكثــر مــن 30 
شــركة ناشــئة رائــدة ســعودية فــي مجــال االســتدامة، والتصنيــع، والقطاعــات 

ــة. ــة والصناعي ــة والرقمي االجتماعي

برنامج واعد لإلقراض

خّصــص برنامــج واعــد لإلقــراض أكثــر مــن 56 مليــون دوالر أمريكــي علــى شــلك 
قــروض لدعم الشــراكت الناشــئة والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة المتخصصة 
فــي مجــال الرعايــة الصحيــة والخدمــات الصناعيــة والتعليــم وسلســلة اإلمــدادات 

والخدمــات اللوجســتية وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت وغيرهــا.

وحدة ريادة األعمال واالبتاكر 

تقــدم وحــدة ريــادة األعمــال واالبتــاكر مــن مركــز واعــد أحــدث التقنيــات والخدمــات 
ــات  ــم فعالي ــا تقي ــادي، كم ــب الري ــال والتدري ــة األعم ــال حاضن ــي مج ــورة ف المتط
ــن  ــة ضم ــدة المحلي ــات الرائ ــف الوجه ــع مختل ــئة م ــراكت الناش ــط الش ــة لرب متنوع

ــادة األعمــال. نطــاق ري

برنامج حضانة األعمال

توفــر حاضنــة األعمــال فــي مركــز واعــد برنامــج تدريبــي وتأهيلــي لمــدة 6 أشــهر 
قابلــة للتمديــد مخصــص لتوفيــر الدعــم الــالزم لــرواد األعمــال الجــدد ومســاعدتهم 
مــن خــالل التوجيــه الريــادي وإعطائهــم المســاحة المكتبيــة والقــدرة علــى الوصــول 

إلــى المــوارد المتنوعــة مــن شــراكء مركــز واعــد.

األهداف:
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لمحة عن 
MAGNiTT

"الشغف يضع أمامك هدفًا، 
لكن القرارات تحتاج إلى بيانات"

- الشراكت الناشئة على إيجاد المستثمرين 
- مدراء المبيعات التواصل مع المسؤولين

- الباحثين على رصد االستثمارات والتوجهات 
- الحكومات على إجراء بحوث معلومات األسواق 

- المستشارين في تحضير عروضهم 
- موظفي التسويق على الوصول إلى الجمهور

خدماتنا:

البيانات

هل أنت مهتم بالحصول على أحدث وأشمل البيانات حول منظومة المشاريع واالستثمارات الجريئة والناشئة؟ 
يمكنك اآلن تتبع ومعرفة الشراكت والمستثمرين وجوالت التمويل باستخدام مصادر البيانات الشاملة األربعة 

لدينا.  

البحوث

هل تسعى إلى تحديد االتجاهات الرئيسية حسب البلد أو القطاع أو عادات االستثمار؟ يمكنك اآلن الدخول إلى 
قاعدة بياناتنا التي تحتوي على أكثر من 130 تقريرًا بحثيًا واستخدام أكثر من 20 رسمًا بيانيًا تحليليًا وتطبيق 

بياناتك عليها والحصول على أفضل التقارير. 

موارد للشراكت الناشئة

هل تسعى إلى القيام بجولة استثمارية؟ بوسعك استخدام أدواتنا عبر مختلف مراحل الجولة االستثمارية، بدًءا 
من تحديد نطاق المنافسة، واختيار المستثمرين المحتملين، والتقدم إلى أكثر من 100 مستثمر باستخدام أداتنا 

.MAGNiTT االستثمارية واإلعالن عن جوالت التمويل من خالل

التسويق

هل تتطلع إلى وضع مشروعك أمام األشخاص المعنيين؟ بوسعك اآلن االستفادة من الخدمات التي يقدمها 
فريق التسويق لدينا لدعم التخطيط ووضع االستراتيجيات وتنفيذ الحمالت.

!MAGNiTT اختر الخدمة المناسبة لك واستفد من أقصى إماكنات

"غالبًا ما تكون أسواق االستثمارات الناشئة غير مخدومة بالبيانات. لذلك، تهدف الخدمات التي نقدمها إلى 
توفير تحليالت عميقة ومحلية الطابع وذات أهمية ألصحاب المصلحة لدينا وفي األسواق التي تهمهم"

الشراكت الناشئة

 21,000+
المستثمرون

5,500+

7,500+

250+

MAGNITT ،فيليب بحويش- مؤسس والرئيس التنفيذي

بيانات المنصة:*

MAGNiTT هي منصة تهدف إلى 
تمّكين ُصّناع القرار عبر تزويدهم 

ببيانات شاملة ودقيقة حول الشراكت 
الناشئة واالستثمارات الجريئة في 

مختلف األسواق الناشئة 

جوالت استثمارية

خروج للشراكت الناشئة

تساعد الخدمات التي نقدمها:

*اعتباًرا من تشرين الثاني 2021

 CONTACT SALES

https://magnitt.com/enterprise
https://magnitt.com/enterprise
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ما هو االستثمار ذو األثر 
اإليجابي؟ 

ــر  ــتثمار ذو األث ــرف االس ــة، يع ــبكة  GIIN العالمي ــف ش ــب تعري بحس
ــي  ــر اجتماع ــداث أث ــعى إلح ــذي يس ــتثمار ال ــه “االس ــي بكون اإليجاب
وبيئــي إيجابــي ملمــوس، باإلضافــة إلــى قدرتــه علــى تحقيــق 
العوائــد الماليــة فــي لٍك مــن األســواق الناشــئة والمتقدمــة، بحيــث 
ــب  ــه بحس ــوازي ل ــوق أو م ــعر الس ــن س ــل م ــد أق ــتهدف عائ يس

ــتثمرة”. ــة المس ــل الجه ــن قب ــددة م ــتراتيجية المح ــداف اإلس األه
تعريف شبكة GIIN العالمية 1  

ــة  ــداف التنمي ــا بأه ــي بارتباطه ــر اإليجاب ــتثمارات ذات األث ــز االس تتمي
الُمســتدامة الســبعة عشــر التابعــة لألمــم المتحــدة، والتــي ميزتهــا 
األمــم المتحــدة بأنهــا مرتبطــة بشــلك مباشــر ببعضهــا البعــض بحيــث 
“أن العمــل نحــو هــدف واحــد ســيؤثر علــى نتائــج األهــداف األخــرى، 
ولذلــك فــإن ضمــان التــوازن بيــن االســتدامة االجتماعيــة واالقتصادية 
والبيئيــة أمــر ضــروري ومحتــم لتحقيــق التطــور والتنمية المســتدامة”.

أهداف التنمية المستدامة التابعة لبرنامج األمم المتحدة 2

Source:  1 - Global Impact Investing Network definition
 2 - UN, Sustainable Development Goals

تقرير استثمارات رأس المال الجريء ذات األثر اإليجابي في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: المنهجية

ُيقــدم هــذا التقريــر الــذي تــم إعــداده بالتعــاون مــع مركــز أرامكــو الســعودية لريــادة األعمــال، واعــد، نظــرة عامــة عــن نشــاط اســتثمارات رأس المــال 
الجــريء فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، وتحديــدًا فــي الشــراكت الناشــئة التــي ُتركــز علــى إحــداث األثــر اإليجابــي فــي المجتمــع والبيئة.

ــر تمثــل تلــك التــي ُتركــز مبادراتهــا  ــر اإليجابــي، فــإن الشــراكت الناشــئة الُمدرجــة فــي هــذا التقري القطاعــات الفرعيــة: وفقــًا لتعريفــات األث
علــى تــرك أثــر إيجابــي فــي إحــدى المجــاالت الفرعيــة كمــا هــو موضــح فــي القائمــة أدنــاه.

القطاعــات الرئيســية: تعتمــد القطاعــات الرئيســية الُمختــارة لهــذا التقريــر علــى القطاعــات الفرعيــة التــي ترتبــط مباشــرًة بالمعاييــر الخاصــة 
للمبــادرات اإليجابيــة االجتماعيــة والبيئيــة. وفيمــا يلــي قائمــة القطاعــات الفرعيــة الُمشــار إليهــا والُمحــددة خصيصــًا لهــذا التقريــر.

ــم  ــة التــي توائ ــل الجــوالت االســتثمارية فــي الشــراكت التابعــة للقطاعــات الفرعي ــر اإليجابــي: تمث اســتثمارات رأس المــال الجــريء ذات األث
أهدافهــا مــع أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة.

الطيران والدفاع
الطائرات بدون طيار والروبوتات

تكنولوجيا الفضاء

الزراعة
الكيمياء الزراعية

الزراعة
البستنة

البناء والبنية التحتية
إدارة البنية الهيلكية

التجارة اإللكترونية
شراكت التجارة اإللكترونية

تكنولوجيا التعليم
التدريب

التعليم والتدريب المؤسسي
التعليم اإللكتروني

الطاقة
الطاقة المتجددة

الطاقة المستدامة

المشاريع والبرامج االلكترونية
التوظيف

نمط وأسلوب الحياة
حلول الشراء

حلول تسهيل اإلنتاج
حلول المتابعة والتتبع 

التكنولوجيا المالية
االستثمار البديل والتمويل الجماعي

خدمات اإلقراض بين األفراد

األغذية والمشروبات
معالجة األغذية

الرعاىة الصحية
طب األسنان
صحة المرأة

توفير المعلومات 
األجهزة الطبية
توصيل األدوية

الحجز واالستشارات الطبية عن بعد
المستحضرات الصيدالنية

الخدمات المنزلية
رعاية الطفل

أجهزة المنزل الذكي

العلوم الصحية
المعلوماتية الحيوية
التكنولوجيا الحيوية

محال البيع بالتجزئة
إدارة المخزون

المشاريع االجتماعية
تتضمن جميع القطاعات الفرعية

الرياضة واللياقة البدنية
التدريب الشخصي والتمرين عن بعد

األجهزة القابلة لالرتداء والتاكمل التقني

االستدامة
االقتصاد الدائري 

االستهالك واإلنتاج المسؤولين
إدارة النفايات

ادارة المياه

النقل والخدمات 
اللوجستية

القيادة الذاتية
إدارة سلسلة اإلمدادات

تصنيع المركبات

https://thegiin.org/impact-investing/need-to-know/#what-is-impact-investing
https://thegiin.org/impact-investing/need-to-know/#what-is-impact-investing
https://www.undp.org/sustainable-development-goals
https://sdgs.un.org/goals
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@magnitt_mena

@magnitt

@AramcoEC

@Saudi Aramco Entrepreneurship Center (Wa’ed)

magnitt.com waed.net

https://magnitt.com/startups/58378/360wifi
https://magnitt.com/startups/58378/360wifi

